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Denne rapport beskriver perioden fra
september 2019 til februar 2020 for Plast
Innovationspartnerskabet. En helt stor
ændring er i den lokale projektledelse,
hvor der er blevet ansat en ny lokal CIP
projektleder (Jannie Valentin Dexter
Jakobsen) i Vesthimmerlands Kommune,
som begyndte i januar 2020. Den
tidligere projektleder (Jeanette Aas)
stopper sin deltagelse i projektet pr. 1.
marts 2020.

PARTNERSKABET
SOM DET SER UD
NU
Genplast
Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Forsyning
Erhverv Væksthimmerland
Aalborg Universitet
Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling

Vesthimmerlands Kommune

INDRAPPORTERING
AF PROJEKTETS
STATUS
Etablering af partnerskabet
og fokus

Partnerskabet udspringer af Genplast,
som i et samarbejde med kommunen og
Renovest
vil
arbejde
for
at
plastressourcen
udnyttes
lokalt.
Genplast
er
en
lokal
oparbejdningsvirksomhed,
som
er
kernevirksomheden i dette partnerskab.
De genanvender og forarbejder plastik til
nyt liv ved at lave det til granulat og
sælger det tilbage til virksomhederne.
Samtidig laver de produkter lavet af
plast, som er tilovers fra virksomheder
der ikke har brug for det mere.
Partnerskabet handler om at bringe de
lokale aktører sammen og forsøgsvist
prøve at etablere et lokalt cirkulært loop,
hvor blød plast fra husholdningen og
erhvervet oparbejdes og genanvendes
lokalt.
Her
vil
Vesthimmerlands
Kommune og Erhverv Væksthimmerland
være to vigtige spiller.

Samtidig er Vesthimmerlands
Forsyning en vigtig del af
processen, da de i øjeblikket er
i gang med et pilotforsøg, som
er skabt gennem partnerskabet
(start november 2019). Her
indsamler
og
leverer
Vesthimmerlands
Forsyning
husholdningsfolie til Genplast.
Partnerskabet har fokus på
genanvendelse af plastfolier fra
husholdninger, som skal laves
til direkte produkter (nye
produkter).
Genplast skal bl.a. bruge
husholdningsfolien
til
produktion af kantpæleplader. I
løbet 2020 bliver partnerskabet
udbygget med flere smv’er,
som kan understøtte loopet
inden for erhvervsaffald.

Vesthimmerlands Kommune

OVERSIGT OVER CIP
PLAST
Styregruppe og andre

Aalborg Universitet
Rikke Dorothea Huulgaard
(styregruppemedlem)
Erhverv Væksthimmerland
Kirsten Heisz (styregruppemedlem)

Genplast
Stig Nielsen (styregruppemedlem)

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
Lene Mariane Nielsen
(styregruppemedlem)

Vesthimmerlands Forsyning
Lene Skjærbæk Røge
Morten
Aaby
Nielsen
(styregruppemedlem)
Per Sørensen
Svend Aage Poulsen

Vesthimmerlands Kommune
Flemming
Bach
(styregruppemedlem)
Jannie
Valentin
Dexter
Jakobsen
(styregruppemedlem)
Lene
Louise
Buur
(styregruppemedlem)

Vesthimmerlands Kommune

HVAD GÅR
PROJEKTET UD PÅ?
Fokus

I disse år er der store udfordringer i forhold
til hvordan man genanvender forskellige
plasttyper. Innovationspartnerskabet Plast
går ud på, hvorvidt en stor spiller som
Genplast i Farsø, kan anvende plastik fra
forskellige typer af indsamlinger, herunder
fra hustandsindsamling hos borgerne og hos
erhvervet.
Samarbejdet med Genplast er opstået i
kølevandet på Erhverv Væksthimmerland,
som havde en tæt dialog med Genplast.
Herefter blev der taget kontakt til
kommunen, hvor ideen blev præsenteret.
Ideen blev herefter en vigtig spiller, da
Netværk For Bæredygtig Erhvervsudviklings
projekt ”Cirkulær Innovation i Partnerskaber”
blev en realitet.

Det lokale projekt i ”Cirkulær
Innovation i Partnerskaber” går ud
på, hvorvidt det er muligt at
indsamle en tilstrækkelig ren og
velsorteret fraktion af klar plast
folie, som Genplast i Farsø kan
bruge til produktion af fx
kantpæleplader.

Der
arbejdes
for
at
klar
husholdningsfolie
kan
genanvendes lokalt. I dag sendes
det til et sorteringsanlæg hvor det
sorteres
og
afsættes
til
genanvendelse.
Samtidig går projektet i stor grad
ud på at indsamle klar eller farvet
folie fra forskellige typer af erhverv
rundt omkring i kommunen, som er
relevante
i
forhold
til
genanvendelse
og
brug
af
plastikken efterfølgende i nye
produkter.

Vesthimmerlands Kommune

HVAD GÅR
PROJEKTET UD PÅ?
Fokus

Disse indsamlinger bliver til ved
forskellige aktiviteter (pilotforsøg). Den
lokale CIP projektleder vil i fællesskab
med partnerskabet stå for, at finde
relevante aktører, som vil være med i
pilotforsøgene
frem
til
projektets
afslutning.
Der
vil
foregå
en
tværgående
innovationsproces
af
Innovationspartnerskabet Plast, hvor
genanvendelse af plast vil blive samlet i
en fælles løsning, der er koordineret med
alle parter og aktører. Derudover kræver
det konkret indsigt i plastkvaliteter og
vide om, hvad der kan oparbejdes og til
hvilken kvalitet og hvilket marked.
Innovationspartnerskabet Plasts rolle er
derfor at løse følgende problemstilling;

Er det muligt at teste om
indsamlingen
af
klar
plastfolie
fra
husholdningerne er i en
tilstrækkelig ren og sorteret
fraktion,
så
det
kan
anvendes hos Genplast?
Er det muligt at lave en loop
mellem erhverv/industri og
Genplast,
hvor
der
indsamles klar plastfolie?
I projektets periode vil nye
relationer og samarbejde i
værdikæden
blive
aktuelt,
hvorpå der vil skabes værdi ved
at
forlænge
levetiden
af
plastmaterialet, som en del af
de forskellige kredsløb i en
cirkulær
økonomi
(Ellen
MacArthur Foundation).

Vesthimmerlands Kommune

GENNEMFØRTE
AKTIVITETER
I perioden september 2019februar 2020

Lokale møder i Innovationspartnerskabet
– Plast
4. oktober 2019
Hvem: Styregruppemedlemmer.
Formål: Status på det lokale CIP projekt,
herunder pilotforsøg, projektbeskrivelse,
risikovurdering og snak om nye partnere
til projektet.
14. november 2019
Hvem: Styrgruppemedlemmer.
Formål: Status på det lokale CIP projekt,
herunder
nye
partnerskaber
og
pilotforsøg.
5. februar 2020
Hvem: Styregruppemedlemmer.
Formål: Status på det lokale CIP projekt,
herunder præsentation af den nye lokale
CIP
projektleder,
kortlægning
af
partnerskabet og status på pilotforsøg i
Vester Hornum om indsamling af klart
husholdningsplast og nyt forsøg i Hornum
om
kantpæleplader
produceret
af
genanvendt plast ved Genplast.

Andre
møder
angående
Cirkulær
Innovation
i
Partnerskab - Plast
8. januar 2020
Hvem: Repræsentanter fra
Vesthimmerlands
Kommune,
NBE og AAU.
Formål: Informere den nye
lokale CIP projektleder omkring
projektet.
14. januar 2020
Hvem: Repræsentanter fra
Vesthimmerlands Kommune og
Genplast.
Formål: Besøg hos Genplast
angående
deres
del
af
projektet.
14. januar 2020
Hvem: Repræsentanter fra
Vesthimmerlands Kommune og
Erhverv Væksthimmerland.
Formål:
Angående
det
fremadrettede samarbejde i
CIP.
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GENNEMFØRTE
AKTIVITETER
I perioden september 2019februar 2020

Andre
møder
angående
Cirkulær
Innovation i Partnerskab - Plast
22. januar 2020
Hvem:
Repræsentanter
fra
Vesthimmerlands
Forsyning
og
Vesthimmerlands Kommune.
Formål: Angående pilotforsøg i Vester
Hornum, hvor de indsamler klart
husholdningsplast.
5. februar 2020
Hvem:
Repræsentanter
fra
Vesthimmerlands Kommune, Genplast,
NBE og AAU.
Formål: Møde omkring opstart af nyt
pilotforsøg – lokalt loop i Farsø.

11. februar 2020
Hvem: Repræsentanter fra
Vesthimmerlands Kommune og
Genplast.
Formål:
Angående
det
logistiske
omkring
kantpæleplader til pilotforsøg,
som blev leveret af Genplast
den dag.
·
24. februar 2020
Hvem: Repræsentanter fra AAU
og
Vesthimmerlands
Kommune.
Formål:
Opfølgningsmøde
omkring
udvikling
af
nyt
pilotforsøg – lokalt loop i Farsø.

Vesthimmerlands Kommune

MEDIEOMTALE
I perioden september 2019februar 2020

Nordjyske - den 9. januar 2020
"Målet er 100 procent genbrug"

Vesthimmerlands Kommune

MEDIEOMTALE
Aftaler

Pilotforsøg
Hornum

med

kantpæleplader

i

Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester Hornum

I forbindelse med pilotforsøget med
kantpæleplader i Hornum er der aftalt
med
den
presseansvarlige
i
Vesthimmerlands Kommune, at der vil
blive taget billeder, videoer og skrevet en
artikel til Nordjyske og kommunens
Facebook side, når kantpælepladerne
bliver lægget i jorden.

I forbindelse med pilotforsøget
”Indsamling
af
klart
husholdningsplast
i
Vester
Hornum”, er der planer om at
der skal skrives en artikel til
Nordjyske, når det indsamlede
plast er blevet forarbejdet ved
Genplast.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (Institut for Planlægning) har i løbet af perioden
deltaget i partnermøder, og været med til at facilitere processen
omkring at finde flere partnere til partnerskabet, herunder
identificering af hvilke mulige kilder, der er til blød plast, som kan
anvendes af Genplast, hvilke mulige logistiske løsninger, der er til
transportering af plasten, samt hvilke mulige afsætninger der er for
produkterne..

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester Hornum (Nov19April20)

Gennemførte aktiviteter
Involverede parter: Genplast og Vesthimmerlands Forsyning
Formål: Der undersøges om der kan indsamles mere blød plast til
genanvendelse, hvis der bliver udleveret indsamlingsposer til borgerne.
Samtidig skal projektet sikre en høj genanvendelsesprocent, en troværdig
sporbarhed og et nordjysk løft i den grønne omstilling.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester Hornum (Nov19April20)

Gennemførte aktiviteter
Informationsflyer: Inden pilotforsøget begyndte blev der udsendt følgende
informationsflyer, som beskriver borgernes opgave og metode.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester
Hornum
(Nov19April20)

Gennemførte aktiviteter
Indsamling: Siden pilotforsøgets start er der blevet indsamlet to gange. På
indsamlingsruten er der 228 stop i Vester Hornum – der skal tages højde for
at det ikke er det antal huse som er i byen, men at flere husstande som kan
være samlet ved ét stop.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester Hornum (Nov19April20)

Gennemførte aktiviteter
Lokalt CIP møde - 5. februar 2020
Ved seneste møde blev der enighed om at pilotforsøget skulle fortsætte i en længere
periode end frem til april 2020, som var først planlagt. Mulighed for videreudvikling af
forsøget blev ligeledes diskuteret. Det er selvfølgelig vigtigt at orientere de udvalgte
borgere, at forsøget fortsætter. Samtidig er det vigtigt at få borgernes input om der er
noget, som skal gøres anderledes i den forsøgsperiode. Vesthimmerlands Forsyning
havde også eksempler med på indsamlet husholdningsplast, som blev diskuteret om
hvad der er klart og ikke klart plast. Der blev klarhed over hvad der ikke duer som
klart plast og hvad der med det samme kan indgå i farvet og sort plast.
Levering af husholdningsplasten
Vesthimmerlands Forsyning leverede det indsamlede husholdningsplast til Genplast
torsdag den 5. marts 2020.

Hele læsset som blev leveret hos Genplast vejede 1860 kg. Der skal tages højde for
at det antal kilo er fra alle storskraldsruter i Vesthimmerlands Kommune - og derfor
ikke kun fra pilotforsøgsruten.

Forarbejdning af plasten:
fredag den 6. marts 2020
Brutto: 1860 kg
Affald: 40 kg
Vand: 167 kg
Der blev 1653 kg færdig
granulat.
Vandet udgør 10 %.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er planen?
- Pilotforsøg - Indsamling af
klart husholdningsplast i
Vester Hornum (Nov19April20)

Som beskrevet tidligere er der forhåbninger om at forsøget kan fortsætte
i en ny periode efter april måned.
Samtidig skal den indsamlet husholdningsplast produceres til nye
produkter (kabelbånd) ved Genplast.

Ud fra det kan det vurderes om der er noget som skal ændres i praksis.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
- Pilotforsøg med
kantpæleplader i Hornum

Gennemførte aktiviteter
Involverede parter: Park og Vej (Vesthimmerlands Kommune) og
Genplast
Formål: Det skal gøre det lettere for Park og Vej at slå græsset ved at
nedgrave kantpæleplader, som er produceret af genanvendt plast, på
udfordrede strækninger, hvor der er meget landbrugskørsel.
I februar 2020 leverede Genplast kantpæleplader, som de har
produceret ud af genanvendt plast, til Park og Vej i Hornum. Der er
produceret to størrelser, som Park og Vej kan nedsætte ved
kantpælene. Der er mulighed for at Genplast kan lave flere plader
relativt hurtigt, hvis det ønskes af Park og Vej.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
Pilotforsøg
med
kantpæleplader i Hornum

Gennemførte aktiviteter
Det nye pilotforsøg strækker sig på Birkevej og Hvalpsundvej/Hornumvej.
Strækningen på Birkevej er udfordret af at der er meget traktorkørsel fra
landbruget, som kører ind i kantpælene. Om pladerne tager skade af dem må
tiden visen.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er gennemført?
Pilotforsøg
med
kantpæleplader i Hornum

Gennemførte aktiviteter
I starten af marts 2020 blev kantpælepladerne lagt ud på de to
strækninger.

Vesthimmerlands Kommune

BESKRIVELSE AF
TEST
Hvad er planen?
Pilotforsøg
med
kantpæleplader i Hornum

Det er planen, at der omkring maj måned vil blive slået græs
for første gang i år omkring kantpælene. Her vil man kunne se
om kantpælepladerne har været optimale i forhold til at dække
græsset af, samt om de kan holde til at blive kørt på.

PLANER
FREMADRETTET
Hvad er de planlagte
aktiviteter?

Pilotforsøg - lokalt loop (udviklingsstadie)
Formålet er at skabe et lokalt loop for en bedre fremtid i Farsø. Den overordnede
virksomhed er fortsat Genplast, hvor 1-2 lokale transportører skal involveres, som,
skal stå for at indsamle plast ved de erhverv, som melder sig på banen til at blive en
del af forsøget. I øjeblikket er Farsø Handelsstandsforening, hvor Farsø
Rådhuscenter bl.a. indgår, og Farsø Erhvervsråd i tankerne. Det indsamlede plast
skal leveres til Genplast, som genanvender det til nye produkter, som bl.a. kan
sælges videre lokalt.
Der skal afholdes et infomøde for relevante nøglevirksomheder. Det gør det
nemmere at få virksomhederne involveret i forsøget. Til infomødet er der planer om
følgende dagsorden:
Hvad vi kan tilbyde (projektet).
Hvorfor det er vigtigt at være en del af loopet.
Hvad får virksomhederne ud af det?
Der vil være en opstartsfase med en workshop for de involverede parter, som får
mulighed for at vide mere information omkring forsøget. Det vil være et
fyraftensmøde i april (evt. uge 17). Der vil muligvis også blive en workshop, hvor
parterne får mulighed for at matche den lokale ressourcestrøm af plast med den
lokale efterspørgsel.

PLANER
FREMADRETTET
Hvad er de planlagte
aktiviteter?

Pilotforsøg - lokalt loop (udviklingsstadie)

TILFØJELSE TIL RAPPORTEN (22-04-2020)
Rapporten blev udarbejdet inden corona virussen og restriktionerne heraf. Planen fra
forrige side omkring et lokalt loop, blev derfor sat på standby.
Der i øjeblikket planer om at afholde en virtuel workshop for udvalgte
erhvervsdrivende i Farsø, inden for nærmeste fremtid. Der er en dialog i gang med
Farsø Handelsstandsforening.

